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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

RECURSO:
Formalizamos o recurso referente ao item 05 do PE 03/2014, quanto ao não atendimento das especificações técnicas
exigidas no edital por algumas empresas participantes do certame.

À
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref. Pregão Eletrônico 03/2014
Processo n° 050.000.476/2013 

VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO- ELETRÔNICO LTDA-ME sediada à Rua Doutor Valentin Bouças, 165, Salão – Vila
Mazzei CEP: 02315-010 - São Paulo – SP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.308.731/0001-00,
qualificada no processo acima epigrafado devidamente representada pela sua procuradora abaixo assinada, vem
respeitosamente apresentar recurso administrativo, forte nas razões fáticas e de direito que pede vênia para expor:

ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, por meio de seu Pregoeiro (a) e equipe de apoio, declarou como
vencedora para o item 05 do pregão em comento, a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME.

EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Em todos os processos licitatórios nos quais participamos, temos como critério ler e fazer um minucioso resumo para
que não haja, ou na pior das hipóteses, minimize os possíveis erros.
O edital exige a seguinte especificação técnica par ao item 05:

“ Projetor de multimídia; com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga (1024 x 768); contraste de 700:1;
tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção
da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas; compatível com svga, xga, sxga, uxga, ntsc, ntsc4.43,
pal, palm, n-pal, pal60 e secam; correção do efeito trapézio vertical +/- 20 graus ou superior; com ruído máximo de 35
db; conexões de entrada/saída vídeo composto, s-video (y/c), rgb mini d-sub 15 pinos femea, hdmi, rj45; voltagem
100 - 240 v, 50/60hz; conexão de saída: rgb dsub15 pinos e áudio stereo; pesando no máximo 10 kg; medindo
aproximadamente 53,2 x 14,5 x 35,2 cm (lxaxp); modo de projeção teto e frontal; lâmpada com duração estimada de
2.500 horas; fornecido com controle remoto, bateria, cabo hd d-sub de 15 pinos, cabo de alimentação ac; bolsa de
transporte; garantia mínima de 36 meses on-site p/equipamento(resolução em 72 horas) e de 90 dias p/lâmpada;
manual e certificado de garantia em português.”

No edital em questão, constatamos as seguintes exigências não cumpridas pelas empresas abaixo citadas:

Item: 5 - PROJETOR MULTIMÍDIA 
Qtde Solic: 1 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Situação do Item: Aceito e Habilitado Qtde Aceita: 1 

CNPJ/CPF Razão Social/Nome Qtde Ofertada Melhor Lance (R$) Data/Hora
Melhor Lance Valor Negociado (R$) Situação
do Lance Anexos
08.394.735/0001-59 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 1 4.212,0000 15/04/2014 09:44:39:680
Aceito e Habilitado Consultar 

Marca: PANASONIC 
Fabricante: PANASONIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 

13.950.339/0001-09 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 1 4.238,0000 15/04/2014 09:40:33:210 - 
Marca: PANASONIC 
Fabricante: PANASONIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
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O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
18.960.182/0001-08 ALIANCA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME 1 4.500,0000 15/04/2014 09:32:08:357 - 
Marca: optoma 
Fabricante: optoma x411
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

Não foi possível analisar o projetor ofertado OPTOMA X411,pois no site do fabricante não consta esse modelo como
existente . No site da empresa Optoma consta o modelo X401 que também não atenderia por se tratar de tecnologia
DLP e o edital exige LCD, alem de outros requisitos já mencionados em outro fornecedor que cotou esse projetor. 

12.822.819/0001-13 MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1 4.599,8900 15/04/2014 09:31:02:517 - 
Marca: OPTOMA 
Fabricante: OPTOMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
O projetor ofertado marca OPTOMA MODELO X401 possui tecnologia DLP e não LCD conforme solicita o edital, assim
como, não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e
máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
10.636.507/0001-90 PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1 4.879,9900 15/04/2014
09:29:36:420 - 
Marca: Epson Powerlite 1870 
Fabricante: Epson Powerlite 1870 XGA (1024 x 768) 2500:1 4000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Epson Powerlite 1870 XGA (1024 x 768) 2500:1 4000 ANSI Lumens 3LCD
com garantia de 36 meses on-site p/equipamento(resolução em 72 horas) e de 90 dias p/lâmpada; - Especificações
Tecnologia 3LCD ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

O projetor ofertado marca EPSON MODELO POWERLITE 1870 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 

07.655.234/0001-16 COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 1 5.090,0000 15/04/2014 09:27:10:470 - 
Marca: Sanyo 
Fabricante: Sanyo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Sanyo - PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou
superior; resolução xga (1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de
lente motorizada de 1 ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
Não foi possível analisar o projetor ofertado, pois o fornecedor não mencionou o modelo ofertado, conforme solicitação
do edital no sub item:
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com VALOR TOTAL em moeda nacional do Brasil para
cada ITEM cotado, informando MARCA E MODELO para cada item até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

18.017.034/0001-54 SUL LICITACOES LTDA - ME 1 5.125,0000 15/04/2014 09:26:10:873 - 
Marca: BENQ MX764 
Fabricante: BENQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROJETOR DE MULTIMIDIA com 4200 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco a ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
O projetor ofertado marca BENQ MODELO MX764 possui tecnologia DLP e não LCD conforme solicita o edital, assim
como, não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e
máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 1 5.840,0000 15/04/2014
09:13:07:753 - 
Marca: LG 
Fabricante: LG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
Não foi possível analisar o projetor ofertado, pois o fornecedor não mencionou o modelo ofertado, conforme solicitação
do edital no sub item:
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com VALOR TOTAL em moeda nacional do Brasil para
cada ITEM cotado, informando MARCA E MODELO para cada item até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

12.417.920/0001-99 ANTONIO F. DIAS - ME 1 6.000,0000 15/04/2014 08:01:51:003 - 
Marca: Panasonic PT-VX41 
Fabricante: Panasonic 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
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(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI 1 6.017,1200 15/04/2014
08:56:03:440 - 
Marca: HITACHI CP-X4022WN 
Fabricante: HITACHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
O projetor ofertado marca HITACHI MODELO CP-X4022WN não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
08.308.731/0001-00 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 1 6.100,0000 15/04/2014
08:43:44:917 - 
Marca: Sony VPL-FX40 
Fabricante: Sony VPL-FX40 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
Motivo da Intenção de Recurso: Sr. pregoeiro, manifestamos intenção de recurso quanto ao item 05 por não atender as
exigências do edital.Os modelos ofertados por algumas empresas não possuem zoom de lente motorizada de 1,3 vezes,
conforme exige o edital. 
Situação da Intenção de Recurso: Não analisada 
ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME PROSPECTO EM ANEXO.

CONCLUSÃO 

Com base nos fatos apresentados acima, deve-se concluir que as empresas acima citadas, não cumpriram com os
requisitos mínimos exigidos no edital.

REQUERIMENTOS

Face a todo o exposto e provado no presente recurso, requer o Recorrente que o mesmo seja recebido e encaminhado
à instância julgadora competente e própria para o fim de ser julgado e:

a) seja reconhecido ao não cumprimento das exigências do Edital do presente pregão, tudo conforme fundamentação
acima. 

b) seja desclassificada as empresas que cotaram equipamento que não atende as exigências do edital, pelos motivos
de direito acima declinados, e mais:

c) seja retomada a análise das propostas apresentada pelas empresas por ordem de classificação.

d) declare a empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME, vencedora para o item 05 do
mencionado processo licitatório, uma vez que esta cumpriu com as exigências do edital.

São Paulo, 15 de abril de 2014.

Atenciosamente,

______________________________
Maria da Conceição Soares Farias
CPF: 324198 723-04
RG: 1218630 SSP DF

 Fechar
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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
RELATÓRIO DE RECURSO
PROCESSO: 050.000.476/2013.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 03/2014/SSPDF.
OBJETO: Aquisição de equipamentos audiovisuais (projetor de multimídia; apresentador de slides, mini-apontador e
controlador de dispositivo de mídia; tela de projeção e lousa interativa), conforme condições, especificações e
quantitativos constantes do Anexo I deste Edital (Termo de Referência).
ASSUNTO: Recurso apresentado ao pregão em referência para o item 5.
INTERESSADOS: VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME, IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS
LTDA – ME, ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA – EPP, ALIANCA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI – ME, MAXIMUS RIO
COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME, PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPAX
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA – ME, SUL LICITACOES LTDA – ME, EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA – ME, ANTONIO F. DIAS – ME e S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI.
I - DOS FATOS 
A empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME apresentou, tempestivamente, RECURSO ao Pregão
Eletrônico nº 03/2014/SSPDF especificamente com relação ao resultado da licitação para o item 05.
Em síntese alega a empresa: 
[...] 
Formalizamos o recurso referente ao item 05 do PE 03/2014, quanto ao não atendimento das especificações técnicas
exigidas no edital por algumas empresas participantes do certame.
[...]
A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, por meio de seu Pregoeiro (a) e equipe de apoio, declarou como
vencedora para o item 05 do pregão em comento, a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME.
[...]
O edital exige a seguinte especificação técnica par ao item 05:
“ Projetor de multimídia; com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga (1024 x 768); contraste de 700:1;
tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção
da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas; compatível com svga, xga, sxga, uxga, ntsc, ntsc4.43,
pal, palm, n-pal, pal60 e secam; correção do efeito trapézio vertical +/- 20 graus ou superior; com ruído máximo de 35
db; conexões de entrada/saída vídeo composto, s-video (y/c), rgb mini d-sub 15 pinos femea, hdmi, rj45; voltagem
100 - 240 v, 50/60hz; conexão de saída: rgb dsub15 pinos e áudio stereo; pesando no máximo 10 kg; medindo
aproximadamente 53,2 x 14,5 x 35,2 cm (lxaxp); modo de projeção teto e frontal; lâmpada com duração estimada de
2.500 horas; fornecido com controle remoto, bateria, cabo hd d-sub de 15 pinos, cabo de alimentação ac; bolsa de
transporte; garantia mínima de 36 meses on-site p/equipamento(resolução em 72 horas) e de 90 dias p/lâmpada;
manual e certificado de garantia em português.”
No edital em questão, constatamos as seguintes exigências não cumpridas pelas empresas abaixo citadas:
Item: 5 - PROJETOR MULTIMÍDIA Qtde Solic: 1 
[...]
CNPJ/CPF 08.394.735/0001-59
Razão Social/Nome IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME
[...]
Marca: PANASONIC 
Fabricante: PANASONIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 
[...]
CNPJ/CPF 13.950.339/0001-09
Razão Social/Nome ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA – EPP
[...]
Marca: PANASONIC 
Fabricante: PANASONIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
CNPJ/CPF 18.960.182/0001-08
Razão Social/Nome ALIANCA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI – ME
[...]
Marca: optoma 
Fabricante: optoma x411
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
Não foi possível analisar o projetor ofertado OPTOMA X411, pois no site do fabricante não consta esse modelo como
existente. No site da empresa Optoma consta o modelo X401 que também não atenderia por se tratar de tecnologia
DLP e o edital exige LCD, alem de outros requisitos já mencionados em outro fornecedor que cotou esse projetor.
CNPJ/CPF 12.822.819/0001-13
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Razão Social/Nome MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 
[...]
Marca: OPTOMA 
Fabricante: OPTOMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...] 
O projetor ofertado marca OPTOMA MODELO X401 possui tecnologia DLP e não LCD conforme solicita o edital, assim
como, não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e
máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
CNPJ/CPF 10.636.507/0001-90
Razão Social/Nome PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Marca: Epson Powerlite 1870 
Fabricante: Epson Powerlite 1870 XGA (1024 x 768) 2500:1 4000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Epson Powerlite 1870 XGA (1024 x 768) 2500:1 4000 ANSI Lumens 3LCD
com garantia de 36 meses on-site p/equipamento(resolução em 72 horas) e de 90 dias p/lâmpada; - Especificações
Tecnologia 3LCD ...
[...] 
O projetor ofertado marca EPSON MODELO POWERLITE 1870 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 
CNPJ/CPF 07.655.234/0001-16
Razão Social/Nome COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 
Marca: Sanyo 
Fabricante: Sanyo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Sanyo - PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou
superior; resolução xga (1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de
lente motorizada de 1 ...
[...] 
Não foi possível analisar o projetor ofertado, pois o fornecedor não mencionou o modelo ofertado, conforme solicitação
do edital no sub item:
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com VALOR TOTAL em moeda nacional do Brasil para
cada ITEM cotado, informando MARCA E MODELO para cada item até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
CNPJ/CPF 18.017.034/0001-54
Razão Social/Nome SUL LICITACOES LTDA - ME 
Marca: BENQ MX764 
Fabricante: BENQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROJETOR DE MULTIMIDIA com 4200 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco a ...
[...] 
O projetor ofertado marca BENQ MODELO MX764 possui tecnologia DLP e não LCD conforme solicita o edital, assim
como, não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e
máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital. 
CNPJ/CPF 10.434.081/0001-91
Razão Social/Nome EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 
Marca: LG 
Fabricante: LG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
Não foi possível analisar o projetor ofertado, pois o fornecedor não mencionou o modelo ofertado, conforme solicitação
do edital no sub item:
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com VALOR TOTAL em moeda nacional do Brasil para
cada ITEM cotado, informando MARCA E MODELO para cada item até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
CNPJ/CPF 12.417.920/0001-99
Razão Social/Nome ANTONIO F. DIAS - ME 
Marca: Panasonic PT-VX41 
Fabricante: Panasonic 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...] 
O projetor ofertado marca PANASONIC MODELO PT- VX41 não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
CNPJ/CPF 04.927.672/0001-06
Razão Social/Nome S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI
Marca: HITACHI CP-X4022WN 
Fabricante: HITACHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
O projetor ofertado marca HITACHI MODELO CP-X4022WN não possui zoom de lente motorizada de 1,3 vezes; foco
automático; projeção da tela mínima de 40 polegadas e máxima de 600 polegadas conforme exigência do edital.
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CNPJ/CPF 08.308.731/0001-00
Razão Social/Nome VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Marca: Sony VPL-FX40 
Fabricante: Sony VPL-FX40 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR DE MULTIMIDIA com 4000 ansi lumens ou superior; resolução xga
(1024 x 768); contraste de 700:1; tecnologia de projeção lcd tft com 03 painéis; com zoom de lente motorizada de 1,3
vezes; foco ...
[...]
Motivo da Intenção de Recurso: Sr. pregoeiro, manifestamos intenção de recurso quanto ao item 05 por não atender as
exigências do edital. Os modelos ofertados por algumas empresas não possuem zoom de lente motorizada de 1,3
vezes, conforme exige o edital. 
[...]
ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME PROSPECTO EM ANEXO.
CONCLUSÃO 
Com base nos fatos apresentados acima, deve-se concluir que as empresas acima citadas, não cumpriram com os
requisitos mínimos exigidos no edital.
REQUERIMENTOS
Face a todo o exposto e provado no presente recurso, requer o Recorrente que o mesmo seja recebido e encaminhado
à instância julgadora competente e própria para o fim de ser julgado e:
a) seja reconhecido ao não cumprimento das exigências do Edital do presente pregão, tudo conforme fundamentação
acima. 
b) seja desclassificada as empresas que cotaram equipamento que não atende as exigências do edital, pelos motivos
de direito acima declinados, e mais:
c) seja retomada a análise das propostas apresentada pelas empresas por ordem de classificação.
d) declare a empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME, vencedora para o item 05 do
mencionado processo licitatório, uma vez que esta cumpriu com as exigências do edital.
[...]
Nenhuma empresa interessada no certame apresentou CONTRARRAZÕES para as razões de recurso apresentadas pela
empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME.
II - DA ANÁLISE 
Diante das alegações apresentadas pela empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME, observa-se
que apesar de a mesma ter se limitado a apenas informar que os modelos apresentados por algumas empresas não
atendiam o edital, sem sequer apresentar a comprovação de seus argumentos, este Pregoeiro ao consultar os diversos
sítios da internet que especificam os modelos ofertados para o item 5, verificou o seguinte:
1) Modelo Panasonic PT-VX41
Não atende ao edital, pois o zoom da lente é de 1.2 manual e o foco também é manual, conforme consulta ao sítio do
fabricante.
2) Modelo Optoma X411
Não encontrado em pesquisa. O modelo não existe em mercado.
3) Modelo Optoma X401
Não atende ao edital, pois não possui tecnologia de projeção LCD a tecnologia encontrada para o produto foi a DLP, o
zoom da lente é de 1.2 manual e o foco também é manual, conforme consulta aos sítios da internet.
4) Modelo Epson Powerlite 1870
Não atende ao edital, pois o zoom da lente e o foco são manuais, conforme consulta ao sitio do fabricante.
5) Modelo BENQ MX 764
Não atende ao edital, pois não possui tecnologia de projeção LCD a tecnologia encontrada para o produto foi a DLP,
conforme consulta ao sitio do fabricante.
6) HITACHI CP-X4022 WN
Não atende ao edital, pois possui o zoom da lente e o foco manuais, conforme consulta aos sítios da internet.
Vale ressaltar que as empresas COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME e EFES COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA - ME não apresentaram modelo para os produtos ofertados.
Desta forma, verifica-se que as propostas das empresas: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME, ACQUA
LIFE COMERCIAL LTDA – EPP, ALIANCA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI – ME, MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS
LTDA – ME, PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUL LICITACOES LTDA – ME, ANTONIO
F. DIAS – ME e S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI apresentadas para o item 5 merecem
ser desclassificadas com fulcro no item 6.21 do edital, por terem ofertado produtos incompatíveis com o Anexo I ao
Edital, conforme apontado acima, bem como, as propostas das empresas COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA –
ME e EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME ofertadas para o item 5 devem ser desclassificadas
por não terem informado o modelo ofertado, com supedâneo no item 5.4 c/c o item 6.21.
Assim, prolatam tais itens:
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com VALOR TOTAL em moeda nacional do Brasil para
cada ITEM cotado, informando MARCA E MODELO para cada item até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
[...]
6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a
proposta será desclassificada.
III - DA CONCLUSÃO 
Tendo em vista o exposto neste Relatório, este Pregoeiro, RESOLVE:
1) RECEBER e CONHECER o Recurso da empresa VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA-ME, visto sua
tempestividade; 
2) DAR PROVIMENTO ao Recurso, para no mérito, desclassificar as propostas das empresas IRMAOS BOHRER ELETRO
ELETRONICOS LTDA – ME, ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA – EPP, ALIANCA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI – ME,
MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME, PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,
COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA – ME, SUL LICITACOES LTDA – ME, EFES COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA – ME, ANTONIO F. DIAS – ME e S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA ofertadas para o item 5;
3) EXAMINAR AS PROPOSTAS REMANESCENTES até a apuração de uma que atenda ao edital, conforme previsão do
item 6.18, que assim reza:
6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a)
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examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Brasília-DF, 28 de abril de 2014. 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. QOBM/Comb.
Pregoeiro da SSPDF
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